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Prowincja Przylądkowa Wschodnia (Eastern Cape) to piękne krajobrazowo tereny i rezerwaty przyrody, które
przyciągają turystów. Główne sektory gospodarki to usługi ﬁnansowe i administracja samorządowa; ożywienie
widoczne jest w produkcji przemysłowej.
Prowincja charakteryzuje się silnym przemysłem oraz liczną kadrą dobrze wyszkolonych robotników, głównie w
sektorze motoryzacyjnym. Swoje ﬁrmy mają tu - Mercedes, Volkswagen, General Motors, Ford i Chrystler.
W prowincji znajduje się także nowy port Ngqura – Coega IDZ w pobliżu zatoki Nelso na Mandeli oraz dwie huty
manganu. Porty kontenerowe w regionie East London i Port Elizabeth nie są w pełni wykorzystywane, podobnie
jak porty lotnicze łączące miasta prowincji z Durbanem, Cape Town oraz Johannesburgiem.
Specjalna Strefa Ekonomiczna Coega w pobliżu Port Elizabeth (Industrial Development Zone –IDZ) jest
największą w Południowej Afryce. Ma wykorzystywać możliwości stwarzane przez przemysł motoryzacyjny,
regionalne rolnictwo oraz lokalizację geograﬁczną. Celem strefy jest przyciągnięcie między innymi ﬁrm
przetwórstwa rolno-spożywczego, przedsiębiorstw petrochemicznych, producentów energii elektrycznej, części
samochodowych oraz ﬁrm obsługujących biznes. General Motors otworzył w 2010 r. w streﬁe centrum
dystrybucji części za 250 milionów randów w Coega, a Petroleum, Oil and Gas Corporation Południowa Afryka
(Petrosa) wyszło z propozycją, aby wybudować w Coega raﬁnerię przetwarzającą 400 tysięcy baryłek dziennie.
Coega ogłosiło plany budowy dwóch hut żelazomanganowych o wydajności około 800 tysięcy ton rocznie.
Planowane inwestycje w streﬁe mają wynieść 8 miliardów randów.
The East London Industral Zone ( Specjalna Strefa Ekonomiczna Wschodniego Londynu) utworzyła Park
Dostawców Przemysłu Motoryzacyjnego i przyciągnęła ponad 20 ﬁrm motoryzacyjnych czy ﬁrm transportowych.
Trzy Plany Zagospodarowania Przestrzennego (Spatial Development Initiatives – SDI) dla Fish River, Wild Coast
oraz East London/Coega także obejmują teren prowincji Przylądkowej Wschodniej.
Nelson Mandela Bay Metroplitan Municipality – (Gmina Miejska Zatoki Nelsona Mandeli), the Eastern Cape
Development Corporation (Korporacja Rozwoju Prowincji Przylądkowej Wschodniej) oraz the Cacadu District
Municipality (gmina miejska Cacadu) to niektóre z wielu organizacji zajmujących się promocją Eastern Cape jako
preferowanego miejsca lokalizacji inwestycji oraz wizyt turystycznych.

Co warto wiedzieć

Najczęściej używanym językiem jest Xhosa, lecz afrikaans i angielski są w powszechnym użyciu
Stolica: Bisho
Liczba mieszkańców: 6,6 mln
Powierzchnia: 168 966 km kw. (13,9 proc. kraju)

Ważne linki

Eastern Cape Development Corporation (ECDC): www.ecdc.co.za
Coega Development Corporation (CDC): www.coega.com
Eastern Cape Parks & Tourism Agency: www.ectourism.co.za
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East London IDZ: www.elidz.co.za
Mandela Bay Development Agency: www.mbda.co.za
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